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Referat fra repræsentantskabsmøde afholdt 15. juni 2021. 

Anne Jørgensen - formand for Organisationsbestyrelsen - bød velkommen til de 
fremmødte. 

1. Valg af dirigent. 

Anne Jørgensen foreslog advokat Henning Moritzen (Valgt). 
Henning Moritzen konstaterede, at formalia var overholdt, og at der var 
fremmødt 45 personer ud af 62 mulige. 

Endvidere oplyse dirigenten forsamlingen om, at medarbejderrepræsentanten 
Karsten Brandt har trukket sig fra organisationsbestyrelsen, hvorfor suppleant 
Dorthe Sørensen er indtrådt i stedet. 

2. Bestyrelsen beretning. 

Anne Jørgensen aflagde bestyrelsens beretning. Beretningen offentliggøres på 
https://sab.dk 

Arne Christensen - afdeling 22, takkede for en god beretning, og bad om at 
dagsordner fra møder i organisationsbestyrelsen vedvarende skal være online 
og tilgængelige på sab.dk. 

Bo Henriksen - afdeling 8, spurgte indtil de huslejestigninger, som etableringen 
af de nye molokker medfører - herunder den demokratiske proces omkring 
beslutningen for etablering af molokker i de enkelte afdelinger. 

Jan Bentzen - afdeling 15, spurgte til hvorvidt SAB seriøst har overvejet selv at 
investere i varmepumper. 

Thomas Jeppesen - Direktør, svarede: 
Intet problem at lade dagsordner forblive online på sab.dk 
baggrunden for organisationsbestyrelsens beslutning om at etablere 
molokker, hvor det var økonomisk forsvarligt og praktisk muligt, var 
dels beregninger omkring, hvor meget plads affaldscontainere ville 
optage rundt omkring i boligafdelingerne - dels et behov for fælles 
indkøb og projektering, idet at grave molokker ned er meget 
komplekst, og kræver manøvrerum for administration og rådgivere. 
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Anne Jørgensen - formand, svarede at en aftale med fjernvarmen er klart at 
foretrække fremfor at SAB selv etablere varmepumper 

Steen Mørk - næstformand supplerede med at SAB bør holde vejret et øjeblik 
omkring etablering af varmepumper idet fjernvarmens store nye varmepumpe 
ikke helt lever op til det lovede. Samtidig vil det være en fordel både for SABs 
lejere, for fjernvarmen og for hele østre bydel, hvis området udlægges til 
fjernvarme-forsynings-område. Endvidere vil fjernvarmen fra Svendborg 
Fjernvarme blive billigere, hvis det lykkedes at afvikle forbrændingen. 

Beretningen blev herefter taget til efterretning. 

3. Godkendelse af regnskab 2020 samt revisionsprotokollat. 

Foreningens direktør Thomas Jeppesen gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Forelæggelse af budget 2020. 

Foreningens direktør Thomas Jeppesen fremlagde og gennemgik budget 2020. 
Enkelte afklarende spørgsmål blev besvaret. 

Budgettet herefter taget til efterretning. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

Ingen forslag indkommet til behandling. 

6. Valg af formand. 

Anne Jørgensen genopstillede - genvalgt uden modkandidater. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 
Steen Mørk - villig til genvalg 

Erik Bang Boesen - meddelte på mødet, at han ikke ønskede genvalg, og 
begrundede sin beslutning med din alder (74 år), samt at han nu i 24 år har 
været aktiv i beboerdemokratiet, heraf de 14 i organisationsbestyrelsen. Nye 
kræfter må nu til. Erik lovede fortsat at bidrage til SAB-Nyt, og anbefalede 
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genvalg til bestyrelsen til Steen Mørk. Afslutningsvis takkede Erik for 
udfordrende og spændende år - og ønskede SAB alt godt. 

Steen Mørk forslog derefter Betina Rosen kjær fra afdeling 8. Betina accepterede 
at stille op. 

Steen Hyldgaard afdeling 18 - meddelte, at han ønskede at stille op, og 
begrundede det med, at der er brug for repræsentanter, der bor vest for 
Strynøvej, der kan varetage lejerne interesser. Endvidere er der brug for at 
rykke på flere af de grønne dagsordner - herunder etablering af ladestandere 
og slutteligt lovede Steen at arbejde for etablering af flere institutioner i SAB-
regi, for eksempel ældre/plejeboliger. 

Arne Christensen meddelte, at han også ønskede at stille op. 

Opstillede og stemmetal: 
Steen Mørk 
Bettina Rosenkjær 
Steen Hyldgaard 
Arne Christensen 

37 stemmer (valgt) 
36 stemmer (Valgt) 

8 stemmer 
6 stemmer 

8. Valg af suppleanter. 
Efter lodtrækning blev: 

Steen Hyldgaard - 1. suppleant 
Arne Christensen - 2. suppleant 

Valgperiode 1 år. 

9. Valg af revisor. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af PwC, Odense, genvalgt. 

10. Eventuelt. 
Her blev drøftet: 

Dorthe Rasmussen - afdeling 1 udtrykte utilfredshed med, at de lejere, der har 
været berørt af skybrud og oversvømmelser ikke har haft besøg af SABs 
personale 

Tommy Rolin Hansen - afdeling 14 efterlyste en løsning på problemet omkring 
den meget store udgift lejere, der mister en nøgle til deres lejemål, skal afholde 
til nye nøgler og en omlægning af låsen. En udgift, der godt kan løbe op i 
4.600,-kr. Tommy foreslog om man ikke kunne undersøge en forsikringsordning 
eller en lempelig afdragsordning. 

Karin Armelung - afdeling 25 spurgte til, hvordan SABs værdier og FNs 
verdensmål om bæredygtig udvikling harmonere med at SAB bakker op bag 
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Stjernens ønsker om en kunstgræsbane. Kunstgræsbaner er ikke miljørigtige. 
Endvidere havde Karin bemærket, at SABs personale sprøjter imod ukrudt. 

Bo Henriksen - afdeling 8 spurgt til, om ikke SAB bør have fokus på 
biodiversitet og udlægge områder til vilde blomster med videre. 

Thomas Jeppesen - direktør, svarede: 
- SABs personale har fået hjælp fra SABs akutberedskab (Midtfyns 

Totalservice), til afhjælpning af skaderne efter skybruddet. Der skrives 
skadesrapporter på alt, og det hele vil indgå i de forsikringssager, der 
nu startes op. 
Det er så vidt vides ikke muligt (på vegne af SABs lejere) at forsikre 
sig ud af den situationen, hvor en lejer mister en nøgle. 
På grund af de begrænsede ressourcer til drift af SABs bygninger og 
boligområder er det nødvendigt nogle steder - men i begrænset 
omfang, at benytte sprøjtemidler. 
Hvorvidt en kunstgræsbane er miljørigtig eller ej, har ikke været med i 
overvejelserne omkring opbakning til Stjernes ønske. 
Udlægning af områder til vilde blomster står højt på dagsordenen i 
SAB, men kræver opbakning fra beboerdemokratiet og vedtagelser på 
afdelingsmøder. 

Anne Jørgensen - formand svarede: 
- Opbakningen til Stjernes ønske om en kunstgræsbane beror alene på 

et ønske om at etablere gode idrætsfaciliteter for alle borgere og SABs 
lejere i østre bydel. 
Et ønske om at forbedre biodiversiteten i afdelingerne bør rettelig tages 
op i de enkelte afdelinger. En sådan diskussion bør også tage 
udgangspunkt i viden. Det ideelle ville være et formandsmøde, men 
det kan blive svært at nå - men vi kan nå at fremskaffe noget skriftlig 
information, der kan inspirere afdelingerne til at træffe de rigtige 
beslutninger. 

Sten mørk supplerede med at oplyse, at det ikke kun er stjernen, der ønsker 
sig en kunstgræsbane - men at det er et fælles ønske fra alle boldklubberne i 
bydelen. 

Majbritt Nielsen - afdeling 19 oplyste, at lejerne i afdeling 19 - Søsterhaven 
afholder arbejdsweekender, hvor der blandt andet arbejdes i det grønne med at 
fjerne ukrudt med videre. Derved kan brug af sprøjtemidler også reduceres. 

Herefter en spredt debat omkring muligheder for nøgleservice, der afsluttedes 
med, at administrationen undersøger, hvorvidt det er muligt at købe nye nøgler 
og en omlægning billigere. 

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden. Mødet blev herefter lukket. 
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Anne Jørgensen takkede for valget, og ønskede Steen Mørk og Betina 
Rosenkjær tillykke med valget. 

Herefter takkede Anne Jørgensen på vegne af SAB Erik Bang Boesen for den 
store og mangeårige indsats i SAB. 

Afslutningsvis takkede Anne Jørgensen dirigenten for indsatsen og forsamlingen 
for gode input. 

Svendborg Andels-Boligforenings bestyrelse pr. 15. juni 2021: 

Anne Jørgensen, formand - periode 01-07-2021 til 30-06-2023 
Steen Mørk, næstformand - periode 01-07-2021 til 30-06-2023 
Betina Rosenkjær - periode 01-07-2021 til 30-06-2023 
Karina Jensen - periode 13-08-2020 til 30-06-2022 
Karina Frederiksen - periode 13-08-2020 til 30-06-2022 
Brian Bodenhoff, medarbejder rep. - periode 01-07-2020 til 30-06-2022 
Dorthe Sørensen, medarbejder rep. - periode 01-07-2020 til 30-06-2022 

Thomas Jeppesen, direktør 
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